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BART HAECK

A lsBartDeWever enElio
Di Rupo erin slagen een
coalitie te vormen, is

hunregeringdeeerstedieeeneer-
ste golf van vergrijzingskosten
moet opvangen. Daaraan herin-
nerdeGuyQuaden,degouverneur
van de Nationale Bank, gisteren.
Tussen 2009 en 2015 zullen de
vergrijzingskostenmet 1,1procent
vanhetbbpstijgen.Dat iseenklei-
ne 4miljard euro, een bedrag dat
quagrootteordeovereenkomtmet
het budget van Justitie enDefen-
sie samen.

Alsgouverneurvandenationa-
le bank is Quaden ook voorzitter
van de Studiecommissie voor de
Vergrijzing. In die functie stelde
hij gisteren het negende jaarver-
slag voor. Tegenover vorig jaar is
deprognosevandestudiecommis-
sie iets somberder geworden. Ze
schat dat de overheid in 2060
6,3 procent van het bbp extra zal
moetenuitgevenomaandenoden
vandeverouderendebevolking te
voldoen. Een jaar eerder ging het
nog om6,2 procent van het bbp.

Het geld gaat vooral naarmeer
pensioenenengezondheidsuitga-
ven, al is er een kleine meevaller
voor uitgaven als kinderbijslag of
werkloosheidsuitkeringen. Hoe
minder jongeren,hoemakkelijker

die immers werk
vinden.

Normaal gezien
moestQuaden bij de
voorstelling geflan-
keerd worden door
aftredend minister
van PensioenenMi-
chelDaerden(PS)en
aftredend minister
van Begroting Guy
Vanhengel (Open
VLD). Beidenwaren
afwezig. Quaden
maakte een toespe-
ling op de start van
de tweede etappe
van de Ronde van
Frankrijk, die op enkele honder-
den meters van de Wetstraat 16
startte. Vanhengel reageerdewat
later dat hij op het partijbureau
vanOpenVLDwas. OokDaerden
zei dat hij naar een ‘politieke ver-
gadering’moest.

VOORSPELLEN
Tussen de lijnen door haalde

Quaden wel uit naar de politieke
wereld.Hij zeidat economenmis-
schien de financiële crisis niet
hadden voorspeld, maar dat de
Studiecommissie voor deVergrij-
zingnualvoorhetnegende jaarop
rijwaarschuwtvoordekostenvan
de vergrijzing. ‘Iedereen ziet deze
schok al jaren aankomen.’

Idealiter zoueenoverheidgeld

opzijmoeten zetten
om die kosten te
kunnen betalen,
maar dat is niet ge-
beurd, zei Quaden.
De belangrijkste
twee middelen om
de vergrijzingskos-
tennog temilderen,
zijnmeer economi-
sche groei en meer
mensen langer aan
hetwerk houden.

Dat vertaalt zich
in de scenario’s die
deStudiecommissie
uittekende. In haar
basisscenario gaat

zeervanuitdatdeBelgischewerk-
nemers ieder jaar 1,5procentpro-
ductieverworden, wat een lange-
termijngemiddelde is. Als we die
productiviteitsgroeinaar 1,75pro-
cent kunnen opkrikken, is de in-
spanning in 2060meteen 1,1 pro-
cent van het bbp kleiner.

WERKEN
Collectief een jaar langerwer-

ken, levert nog een groter effect
op. Quaden benadrukte dat dat
laatstegeensciencefiction is. Inde
leeftijdsgroep van 55 tot 64 jaar is
in ons land nog één op de drie aan
deslag. InNederlandenDuitsland
is dat de grote helft, in Zweden
zelfs 70 procent. ‘In vergelijking
met andere landen stoppenwe te
vroegmetwerken’, zei Quaden.

Hijwaarschuwdeookdat jehet
probleemniet kan oplossen door
nog meer overheidsschulden te
maken. Sociale rechtvaardigheid
bestaat niet alleen tussen sociale
klassen, zeihij,maarooktussende
generaties.

Destudiecommissiebekeek tot
slot ook het risico op armoede
voorwie een pensioen krijgt. Het
armoederisico is sinds 2007 licht
aan het dalen, vooral door enkele
pensioenmaatregelenvanVerhof-
stadt II.

Van de gepensioneerden loopt
een op de vijf kans in de armoede
te verzeilen. Dat cijfer is echter
slechtsgebaseerdophet inkomen.
Wanneer rekening wordt gehou-
den met de eigen woning, wat
huurgeld uitspaart, loopt 13 pro-
centvandegepensioneerdenkans
op armoede, wat licht onder het
gemiddelde voor alle Belgen ligt.

‘Iedereen ziet
deze schok al
jaren aankomen’
l Centraal bankierQuadenwaarschuwt voor vergrijzingskosten

Kort
■ De kosten opvangen

moet gebeuren door
langer te werken en
door meer mensen aan
het werk te krijgen.

■ De tweede remedie
moet komen van meer
economische groei.

■ Centraal bankier Guy
Quaden waarschuwt
voor het afschuiven
van de kosten op de
volgende generaties.

WIM VAN DE VELDEN

P s-voorzitter Elio Di
Rupo liet gisteren op de
Franstaligecommerciële

zender RTL-TVi verstaan dat de
informatieronde vanBartDeWe-
ver nog enige tijd in beslag zal ne-
men. De PS en de N-VA hebben
noggeenbasisakkoordbereikt. ‘Er
isnogonvoldoendeduidelijkheid’,
klonk het.

Ook gisteren viel weinig
nieuws te rapen over de vooruit-
gang die Bart DeWever (N-VA) al
dan niet boekt in zijn informatie-
ronde. Die moet de basis leggen
waaropDiRupoals formateurkan
werken om een nieuwe regering
op de been te brengen.

In het weekend waren er wel

rechtstreeksecontactentussenDe
Wever en Di Rupo, maar van een
basisakkoord lijktvooralsnoggeen
sprake.Blijkbaar zijnde tweepro-
tagonisten elkaar nog
altijd aan het besnuf-
felen. Het is belang-
rijk elkaar te begrij-
pen, gaf Di Rupo gis-
terenmee.

De PS-voorzitter
merkteookopdathet
van groot belang is
‘het standpunt vande
Franstaligen te doen
gelden’. ‘Dat neemt
tijd inbeslag, er is tijd
nodig voor uitleg’, zei de toekom-
stige formateur. De vorming van
eennieuweregeringzaldusniet in
sneltreinvaart gebeuren.

Deonderhandelingenovereen

basisakkoord zijn niet zonder ge-
vaarvoorDiRupoenDeWever.Zij
zullen nu al hun nekmoeten uit-
steken en toegevingen doen. Die

kunnen nog altijd
worden afgeschoten
door demogelijke co-
alitiepartners, die
straksmee aandeon-
derhandelingstafel
zullen aanschuiven.

Vooral aanVlaam-
sezijdedreigthet spel
hard te worden ge-
speeld, want zowel
CD&V als de sp.a lijkt
onmisbaaromeenre-

gering te kunnenvormen.DeWe-
ver kan in nauwe schoentjes be-
landen als hij toegevingen doet in
hetBHV-dossierdieCD&Vtever-
regaandzouvinden.DePSwil bij-

voorbeeld 500miljoen euro voor
het gewest Brussel, in ruil voor de
splitsing van BHV. Maar in de
nota-Dehaene, die de leidraad
blijft voor CD&V, was niet meer
dan225miljoeneurovoorBrussel
voorzien.

BURGEMEESTERS
En wat met de eis van FDF-

voorzitter Olivier Maingain dat
eerst de Franstalige burgermees-
ters in de Vlaamse rand moeten
worden benoemd alvorens de
communautaire onderhandelin-
gen kunnen beginnen?

AlsdeMRopnieuwdeel zaluit-
maken van de regering, zoals
wordt verwacht, zalMR-voorzit-
ter Didier Reynders snelmoeten
aantonen dat hij zich niet langer
laat gijzelen door het FDF.

DiRupo ziet informatieronde
nogwat tijd in beslag nemen
l Onderhandelingen tussenPSenN-VAover basisakkoord zijnniet zonder gevaar

Er is nog
onvoldoende
duidelijkheid.

ELIO DI RUPO,
voorzitter PS

WIM VAN DE VELDEN

‘CD&Vmoet opnieuw aan-
sluiting vinden bij de

Vlaamse grondstroom, op maat-
schappelijk, sociaaleconomischen
communautair vlak.’ Dat is de be-
langrijkste conclusie die de chris-
tendemocratentrekkenuitdever-
kiezingsnederlaag. Het politiek
bestuur vanCD&Vbesprak giste-
ren samenmet de parlementaire
fracties het rapport dat eenwerk-
groep onder leiding van Servais
Verheirstraeten de voorbije we-
kenmaakte over de stembusgang
van 13 juni.

Dat CD&V voor deKamerver-
kiezingen nietmeer dan 17,3 pro-
cent behaalde, veroorzaakte een
schokeffect. Een terugvalwaswel
verwacht. Doordat Open VLD
vroegtijdig de stekker uit de rege-
ringhaduitgetrokken, konCD&V
geenresultatenvoorleggen.Maar
dathetzo’nzwaarverlieszouwor-
den,hadniemandzienaankomen.
Dat veroorzaakte intern onrust,

want CD&V leek de voeling kwijt
met wat leeft in Vlaanderen. En
laat dat nu net de bestaansreden
zijn van een volkspartij.

Vanuitdieanalyse isdebelang-
rijkste conclusie dat CD&Vweer
moet ‘connecteren’ enaansluiting
vinden met wat in Vlaanderen
leeft. Daarom stelt partijvoorzit-
terWouter Beke in eenmedede-
ling dat ‘het opvolgen van maat-
schappelijke en electorale evolu-
tieseenpermanenteopdrachtvan
departij is’.Het isdebedoelingdat

de partijstandpuntenworden ge-
actualiseerd, na jarenlang in be-
slag te zijn genomen door het re-
geringswerk en dus ook de waan
van de dag.

IDENTITEIT
CD&Vwil opnieuw een volks-

partij zijn, wat altijd de ‘unique
selling proposition’ is geweest.
CD&Vwilweerwatduidelijkerde
Vlaamse kaart trekken,maar wil
daarbij niet straffer worden dan
deN-VA. ‘CD&Vwilmeer zijndan
een communautaire partij. We
willen ook op sociaaleconomisch
en maatschappelijk vlak onze
identiteit verduidelijken’, laat
Bekeweten.CD&Vziet voor zich-
zelf dus een toekomst als een
Vlaamse volkspartij, wat de partij
moet onderscheiden van alle an-
dere partijen.

CD&Vrichtmeteenookdeblik
opdegemeenteraadsverkiezingen
van2012.Departij zal inzettenop
haar sterke lokale verankering.
‘We moeten onze krachtige en
diepgewortelde aanwezigheid op
het lokale en provinciale niveau
politiek maximaal valoriseren’,
luidt het. En meteen wil men de
zwakke plekkenwegwerken: ‘We
willen een versterking van onze
positie in de steden.’

CD&V wil na verkiezingsopdoffer
opnieuw Vlaamse volkspartij zijn

Guy Quaden: ‘Er moet ook sociale rechtvaardigheid tussen de generaties bestaan.’ © PHOTO NEWS
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Basisscenario: jaarlijkse producti-
viteitsgroei 1,5%, twee jaar langer
werken in 2060. Scenario's 2 en 3
gaan uit van 1,25% en 1,75%
productiveitsgroei. Scenario 4 gaat
uit van drie jaar langer werken.

De Europese Commissie lan-
ceert morgen een groenboek
over de toekomst van de pen-
sioenen. Zo’n groenboek is de
start van een gestructureerde
denkoefening. Vooral de pen-
sioenleeftijd staat op de agenda.
Strikt genomen heeft de Europe-
se Unie geen enkele bevoegd-
heid over de sociale aspecten
van het pensioen. Europa kan
zich wel inlatenmet de financië-
le aspecten van de pensioen-
reserves. Bovendien is Europa
volop aan het werken aan een
veel striktere controle op de
overheidsfinanciën. De pen-

sioenlasten zijn een van de be-
langrijkste bedreigingen van de
nationale budgetten.
In een interview met De Tijd liet
eurocommissaris voor Sociale
Zaken Laszlo Andor vorige week
al verstaan dat een verhoging
van de pensioenleeftijd onaf-
wendbaar is. Zowel om demo-
grafische redenen als uit nood-
zaak om de nationale begrotin-
gen te saneren.
De discussie op Europees niveau
zal ook gaan over de duurzaam-
heid van de pensioenreserves en
de solvabiliteit van die fondsen
en verzekeringen.

Europa begintmorgendebat
over hogere pensioenleeftijd

Vlaams Parlementsvoorzitter
Jan Peumans (N-VA) zal alle
Vlaamseministers vragen om nog
voor het zomerreces, donderdag
dus, per beleidsdomein duidelijk-
heid te scheppen over de geblok-
keerde kredieten. Die kredieten, in
totaal 190 miljoen euro, vormen
een buffer voor de begroting. Als
de begrotingsdoelstellingen niet
worden gehaald, worden die ge-
blokkeerde kredieten echte bespa-
ringen.Maar de regering blijft daar
erg vaag over, tot ergernis van de
oppositie. Tot opluchting vanOpen
VLD-fractieleider Sven Gatz gaat
Peumans nu uitleg vragen aan elke
minister. BELGA

Peumans eist uitleg
over geblokkeerde
kredieten

Ontslagnemend vicepremier
Guy Vanhengel (Open VLD) legt
vandaag de eed af in de Kamer en
zal daar allicht blijven. Vanhengel
was op 13 juni lijsttrekker in Brus-
sel-Halle-Vilvoorde. Zijn beslis-
sing is een tegenvaller voor gewe-
zen Kamerlid Luk Van Biesen. Hij
was eerste opvolger op de BHV-
lijst van Open VLD en rekende
erop dat Vanhengel zijn Kamerzit-
je aan hem zou laten door bijvoor-
beeld terug te keren naar de Brus-
selse regering. Vanhengel ontkent
dat er zo’n deal was. Hij wijst erop
dat hij aan Vlaamse kant in BHV
hetmeeste voorkeurstemmen had
en dat Open VLD, in tegenstelling
tot elders, er geen zetelverlies
leed. Hij noemt het ‘als commu-
nautair specialist’ ookwenselijk in
de Kamer te zijn, nu er een grote
staatshervorming op til is. Een te-
rugkeer naar het Brusselse niveau
zou overigens een hele stoelen-
dans hebben veroorzaakt. BELGA

Vanhengel keert
niet terug naar
Brusselse regering

Wouter Beke. © PN

Het sp.a-partijbureau heeft gis-
teren unaniem beslist Guy Swen-
nen te coöpteren in de Senaat.
Swennen is afkomstig uit Bilzen in
Limburg en is sinds 1991 onafge-
broken parlementslid. Hij zetelde
zowel in de Kamer, het Vlaams
Parlement als in de Senaat. Dat
laatste was in de voorbije legisla-
tuur, ook al als gecoöpteerd sena-
tor. De Vlaamse socialisten beslis-
ten nu om Swennen opnieuw te
coöpteren. Ze willen hem zo belo-
nen voor het harde werk dat hij in
het parlement leverde als specia-
list familie-, erf- en adoptierecht
en als voorvechter van holebirech-
ten. BELGA

Sp.a coöpteert
Guy Swennen
in Senaat
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ERIK ZIARCZYK

In de diplomatie bestaat
geen toeval, zeker niet in
hetMidden-Oosten.Datde

Israëlischeminister vanDefensie,
EhudBarak, gisterendePalestijn-
se premier, Salam Fayyad, ont-
moette,wasdanookeenbereken-
dezet.Deontmoetingkwamdaags
voor BenjaminNetanyahu, de Is-
raëlische premier, naarWashing-
tontrektvooreenbe-
zoek aan president
BarackObama.

Barak en Fayyad
ontmoettenelkaar in
het poepchiqueKing
David-hotel in Jeru-
zalem. Veel leverde
het gesprek niet op.
Maar hetwaswel het
eerste rechtstreekse
contact tussen beide
kampensindsdeher-
vatting van het vre-
desoverleg in mei.
Tot nog toe nam de
Amerikaanse gezant,
George Mitchell, de
rol van bemiddelaar op zich.

VOORUITGANG
Obama zou graag zien dat Is-

raëli’s en Palestijnen opnieuw
rechtstreeksgaanonderhandelen.
OokNetanyahu zegt dat hij graag
omde tafel wil gaan zittenmet de
Palestijnen. Maar die zien dat
voorlopignietzitten.Het indirecte
overleg leverde volgens hen nau-
welijks vooruitgang op. Wat de
Verenigde Staten overigens met
klemontkennen.Daarheethetdat
de ‘kloof is versmald’.

Dieoptimistischekijkverraadt
dat Obama snakt naar een door-
braak.Anderhalf jaarnadathij zijn
intrek in hetWitteHuis heeft ge-
nomen, is het vredesproces nog
geen meter opgeschoten. Meer
zelfs, de relaties tussen de VS en
Israël zijn op een dieptepunt be-

land. De Israëlische ambassadeur
in Washington, Michael Oren,
sprak onlangs van een ‘tektoni-
sche breuk’ in de relaties.

Het vertrouwen tussen beide
bondgenoten is razendsnel geëro-
deerd.Dat bleek bij de vorige ont-
moeting tussen Obama en Neta-
nyahu, afgelopenmaart.De Israë-
lischepremierkreeg toeneen ijzig
onthaal ophetWitteHuis.Obama
waswoestomdat Israël enkelewe-
ken voordien de bouw van 1.600

kolonistenwoningen
had goedgekeurd in
bezet Jeruzalem.

Obama heeft
steeds geëist dat er
een einde komt aan
de kolonisering van
Palestijns gebied
door Israël. Maar
daar heeft Netanya-
hu geen oren naar.
Hij staat onder druk
van de machtige ko-
lonistenbeweging.

TURKIJE
Alsof dat nog niet

genoegwas, kreeg Is-
raël het ook nog eens aan de stok
met Turkije, zijn enige bond-
genoot in de moslimwereld. De
Turken reageerden woest op de
bestorming van een hulpkonvooi
voor Gaza, waarbij negen Turken
omkwamen. De Amerikanen zit-
ten flink in demaagmet de ruzie.
De Israëlisch-Turkse alliantie is
cruciaal voor hun strategie in het
Midden-Oosten.

OpaansturenvanObamavond
vorigeweekeengeheimeontmoe-
ting plaats tussen Turkse en Is-
raëlischeministers.Maarzeslaag-
denerniet indebrokkente lijmen.
Turkijeherhaaldegisterendathet
excuses eist voor de bestorming
van het hulpkonvooi. Anders
dreigt Ankara de relaties met Is-
raël volledig te verbreken. Israël
lietmeteenweten dat het niet in-
gaat op deTurkse eis.

Toch lijkt het erop dat beide
landenhet conflictnietopdespits
willen drijven. Daarvoor zijn de
militaire en economische belan-

gen te groot. Maar de zoektocht
naar een eervolle uitweg kondigt
zichmoeilijk aan. Zowel de Israë-
lische als de Turkse leiderswillen

vermijden dat ze in eigen land ge-
zichtsverlies lijden.Misschien lukt
dat als Obama hen een duwtje in
de rug geeft.

ObamaontvangtNetanyahu
in poging brokken te lijmen
l Relaties tussenVSen Israël opdieptepunt l Onrust over vastgelopenvredesproces en crisismetTurkije

Kort
■ Premier Netanyahu

bezoekt vandaag pre-
sident Obama in het
Witte Huis.

■ Gisteren vond het
eerste rechtstreekse
contact tussen Israë-
li’s en Palestijnen
sinds mei plaats.

■ De ruzie tussen Israël
en Turkije verontrust
de VS.

JAN VAN HESSCHE

D eBritsevakbonden lig-
gen op ramkoers met
de regering van pre-

mier David Cameron. Nu het
steedsduidelijkerwordthoepijn-
lijkdeoverheidsbesparingenwor-
den, dreigen de ambtenarenmet
stakingen.

HetVerenigdKoninkrijk torst
een begrotingstekort van ruim
150 miljard pond (181 miljard
euro),meerdan11procentvanhet
brutobinnenlandsproduct (bbp).
Dekomendevier jaarwil de rege-
ring vanConservatieven enLibe-
raal-Democraten, die inmei aan
de macht kwam, zowat 107 mil-
jardvandatdeficitwegwerken.Bij
de voorstelling van zijn nood-
begroting liet de Conservatieve
minister van Financiën, George
Osborne, tweewekengeledenwe-
ten dat onder meer de btw stijgt
van 17,5 naar 20 procent. Het
strengste Britse dieet sinds de ja-
ren 70 treft evenwel vooral de
overheidsuitgaven.

MINDER MIDDELEN
Gezondheidszorg en ontwik-

kelingssamenwerking zijn be-
schermd tegen het snoeimes, on-
derwijs en defensie in mindere
mateook.Deoverigeministeries,
zo lekte dit weekend uit, moeten
opzoeknaarbesparingendiehun
budgetten tot 40 procent naar
omlaagkunnenhalen.Volgensde
Conservatieve minister van
Transport,PhilipHammond,gaat
hetenkelomeendenkoefeningen
zal de schadekleiner uitvallen. Al
erkent hij dat sommigeministe-
rieshetmet ruim25procentmin-
der werkingsmiddelen zullen
moeten stellen,meer danOsbor-
ne in zijn noodbegroting voorop-
stelde.

Daarin kondigdeOsborne aan
dat er twee jaar langeen loonstop
voor hogere ambtenaren komt.
Een commissie moet bovendien
snel onderzoekenhoedehoge lo-
nenenpensioenenbijdeoverheid
structureel afgetoptkunnenwor-
den. Daar kwam afgelopenweek
nogeensdeonheilspellendeprog-
nose bij van deOffice for Budget
Responsability, eenonafhankelij-
ke begrotingswaakhond die de
nieuweregering inhet levenheeft
geroepen. Die voorspelt dat de
harde besparingsronde tegen
2016 zowat 600.000 overheids-
jobs kan doen sneuvelen. Onder-
tussen zoekt de overheid naar
middelen om de ontslagregeling
bij ambtenaren te versoepelen.

Datallesvaltergmoeilijk tebe-
happenvoordevakbonden.Mark
Serwotka, dealgemeensecretaris
vande grootste ambtenarenbond
Public andCommercial Services
Union, vindt hetmassale jobver-
lies in de overheidssector getui-
genvan ‘economisch analfabetis-
me’.

Ook Labour, dat in mei na
13 jaar weer in de oppositieban-
ken verzeilde, waarschuwt dat de
nieuweregeringde fragieleBritse
economie weer in een recessie
dreigt te storten door te snel te
veeloverheidssteun terug te trek-
ken.

MARGARET THATCHER
Zoverwil Serwotkahetniet la-

ten komen. ‘Als de regering onze
pensioenen, jobsendienstenaan-
valt, zal ze weerstand ondervin-
den die dit land in decennia niet
meer gezien heeft.’ Zo wordt de
herinneringaanhetConservatie-
ve premierschap van Margaret
Thatcher, die inde jaren80harde
besparingendoorvoerde tegende
wil vandevakbonden in,weererg
levendig.

Britse bonden
op ramkoers
l Ambtenarenvrezenmassaal jobverlies

De forse besparingsronde
om de Britse overheidsfinan-
ciën weer gezond te krijgen,
spaart ook koningin Elisa-
beth II niet. Het afgelopen
begrotingsjaar, dat eindigde
in april, moesten Queen Eli-
zabeth en haar familieleden
het stellen met een dotatie
van 38,2 miljoen pond (46
miljoen euro). Dat is 3,3 mil-
joen of ruim 12 procent min-
der dan het jaar voordien.
‘De koninklijke familie is zich
terdege bewust van het
moeilijke economische kli-
maat en heeft preventieve
maatregelen genomen om
haar uitgaven te verlagen’,
liet BuckinghamPalace giste-
ren weten. Er werd onder
meer bespaard op transport-
kosten. Ook werft het hof tij-
delijk geen nieuw personeel
meer aan.
In de begroting voor het ko-
mende jaar, die minister van
Financiën George Osborne
onlangs voorstelde, is de toe-
lage voor de koninklijke fami-
lie bevroren.

Ookkoningin
ontsnapt niet
aan snoeimes

B razilië wordt geen we-
reldkampioen voetbal.
Inwelkematedatpresi-

dent Lula wordt aangewreven, is
niet duidelijk.Het zou een vande
weinigedingenzijndiedeBrazili-
anen hun president kunnen aan-
wrijven. Lula, aan demacht sinds
2003, zag zijn populariteit nooit
onder70procentzakken.Nustaat
zijn die op 75 procent. De formu-
le-Lula is een onverdeeld succes
gebleken.

Vandaag begint officieel de
campagne om de opvolging van
Lula, die niet mag kandideren
voor eenderde ambtstermijn.Op
6 oktober wordt uitgemaakt wie
datwordt.Er zijnmaar tweekan-
didatendieenigekansmaken.Uit
het kamp van Lula komt Dilma
Rousseff (62),dekabinetschefvan
depresident, eenharde tantemet
een links imago.

Tegenoverhaar staatJoséSer-
ra (68), eenpolitiekeveteraan.Hij
was tot voor kort de gouverneur
van Sao Paolo en voordien nog
minster in de regering van de
voorganger van Lula, Fernando

HenriqueCardoso.Serra staatbe-
kend als een autoritairman.

Rousseff lagmaanden aan een
stuk hopeloos achter op Serra.
Niet helemaal zonder reden. Als
kabinetschef heeft ze
geenpublieke functie.
Nationaal is haar be-
kendheid niet zo
groot. Ze trad pas in
2001 toe totdeArbei-
derspartij (PT) van
Lula, maar bouwde
daar een aanzienlijke
machtsbasis uit.
Sinds kort geven de
opiniepeilingen haar
een lichte voor-
sprong, afhankelijk van het pei-
lingbureau. Het is duidelijk dat
Rousseff eringeslaagd iszich inde
slipstream van haar succesvolle
president tenestelen.Nudecam-
pagne officieel begint, mag Lula
haar ook voluit gaan steunen.

Serra zitmethetprobleemdat
hij het al eens opgenomen heeft

tegenLulaendie strijdverloor. In
deBraziliaanseperswordthijwel
eens vergeleken met John Mc-
Cain, de Republikeinse presi-
dentskandidaat die het tegenBa-

rackObamamoestaf-
leggen indeVS.Erva-
ring zat, maar dat
volstaat niet.

Eind vorige week
veranderde Serra
plots nog van ‘run-
ning mate’. Hij koos
voorde jongeIndioda
Costa (39). Wat met-
een de vergelijking
met Sarah Palin op-
riep. Serrawilmet de

jonge politicus vooral de jeugd
aanspreken.Bovendien isdaCos-
ta lid van deDem-partij, de coali-
tiepartner van de liberale PSDB-
partij van Serra.

De inzet van de Braziliaanse
presidentsverkiezingen iswiehet
succesverhaal vanLulamagover-
nemen. Tijdens het bewind van

Lula groeide Brazilië uit tot een
economisch succesverhaal en
werd het lid van het elitegroepje
BRIC.

Lula slaagdeerineconomische
groei te combinerenmet een so-
ciaal beleid. Brazilië zou dit jaar
eeneconomischegroei van8pro-
cent optekenen.

De voormalige linkse vak-
bondsleider haalde ook 20 mil-
joenmensen uit de armoede. Bij
zijnaantreden leefde28,5procent
onder de armoedegrens, terwijl
dat cijfer nu 16 procent bedraagt.
Dat zijnwel nog altijd 29miljoen
mensen.Lulaverhoogdeookher-
haaldelijkhetminimuminkomen,
maar vernietigde daarmee geen
banen. Er zijn zowat 13 miljoen
‘officiële’ banen gecreëerd, in de
legale economie dus.

Hoewel Lula een linkse vak-
bondsman was, is hij vooral een
pragmatischepresident gebleken
die niet de ideologische toer op-
ging. Wel bleef Lula een groot
staatsapparaatondersteunen.En
Braziliëkampt,netals zoveel lan-
den, met een probleem van de
financiering van de pensioenen.
Ingrepen blijven nodig om het
groeitempo in de economie te
houden.

Rousseff staat voor het ge-
trouw voortzetten van de bakens
die Lula uitzette. Zij heeft even-
eens een radicaal linkse achter-
grond,maar isde laatstemaanden
opvallendpragmatischgeworden,
zoals de huidige president zelf.

Serra wil het aandeel van de
overheid in de economie afbou-
wen en meer privatiseringen
doorvoerenomzodegroei te vrij-
waren.Maar gezien de populari-
teit van Lula is het voor Serra nu
tegen de stroom in peddelen.

ACHTERGROND
JEAN VANEMPTEN

Luiz InácioLuladaSilva is
depopulairsteBraziliaan-
se president ooit en kan
uitpakkenmet een econo-
misch succesverhaal. De
strijd om zijn erfenis gaat
tussen zijn kabinetschef
Dilma Rousseff en José
Serra, eenoudgediendeuit
het kamp van de vorige
president.

De strijd omde erfenis
van president Lula
l Braziliaanse verkiezingscampagne trekt zichofficieel op gang

Onder
president Lula
da Silva daalde
de armoede-
graad van
28,5 naar
16 procent.

José Serra. © REUTERS

De Israëlische minister van Defensie, Ehud Barak (links), ontmoette gisteren de Palestijnse premier Salam Fayyad. © AFP

DeGriekseminister van Finan-
ciën, George Papaconstantinou,
hoopt dat zijn land 2010 kan af-
sluiten met een economische
krimp van ‘slechts’ 3 procent. Tot
nu toe ging Athene uit van een
krimp van 4 procent. Papacon-
stantinou herhaalde gisteren dat
zijn land op schema zit wat de uit-
voering van zijn besparingsplan
betreft. Dat plan moet het land
helpen het begrotingstekort terug
te dringen van 14 procent van het
bruto binnenlands product in
2009 naar 8,1 procent eind dit jaar.
‘We hadden dit jaar als doelstelling
het begrotingstekort met 40 pro-
cent af te bouwen, en we doen be-
ter’, zei Papaconstantinou. Hij
wees erop dat zijn land tijdens de
eerste zes maanden van het jaar
het tekort jaar op jaar met 41,6
procent verminderde. AFP

Griekse regering
rekent op krimp van
‘slechts’ 3 procent

Wit-Rusland heeft gisteren na
lang aarzelen het verdrag getekend
voor een douane-unie met Rus-
land en Kazachstan. Het is de op-
maat voor een eengemaakte eco-
nomische zone van de drie landen.
Diemoet er over twee jaar komen.
Kirgizië en Tadzjikistan overwegen
naar verluidt ook aan te sluiten bij
het initiatief, dat gedomineerd
wordt door Rusland.
Het was de bedoeling dat de dou-
ane-unie op 1 juli van start zou
gaan. Maar door een ruzie tussen
Rusland en Wit-Rusland liep het
project enkele dagen vertraging
op. Eind vorige maand verminder-
de Moskou de gastoevoer naar
Wit-Rusland omdat het land zo’n
200 miljoen dollar (160 miljoen
euro) moest betalen aan gaspro-
ducent Gazprom. Nadat de Wit-
Russen hun schuld hadden afge-
lost, ging de gaskraan weer open.

Douane-unie onder
leiding van Rusland
uit de startblokken

DIRK DE WILDE

DeEuropeseCommissiewil
in het najaar voorstellen

doen omallerhande hinderpalen
indesectorvandekleinhandeluit
deweg te ruimen. Ter voorberei-
ding van die voorstellen is een
brede consultatie begonnen.

De voorstellen kaderen in de
ambitieuze ‘Single Market Act’,
een poging omde eenmaking van
de Europese markt opnieuw in
eenstroomversnelling tebrengen.

De kleinhandel vormt een on-
derdeel van die eenwording. Vol-
genseurocommissarisvoor Inter-
neMarktMichelBarnierzijner in
desectornogveelhinderpalen.Zo
zijn er in diverse lidstaten om-
slachtigevergunningsprocedures

voor nieuwe vestigingen. Dat, in
combinatie met een gebrekkige
handel via het internet, zorgt er-
voor dat de concurrentie niet is
wat zemoet zijn.

En dat is nog maar het begin
van de problemen. Er is ook het
verschil inkracht indesector,wat
tot ongelijke machtsverhoudin-
gen leidt. Een voorbeeld zijn te
sterke supermarktketens tegen-
over kleine producenten.

Ook op personeelsvlak zijn er
problemen. De loon- en arbeids-
voorwaarden kunnen sterk ver-
schillen.Bovendien is erde ‘nega-
tieve impact van de informele
economie’.

Inzakemilieu ishetmoeilijk te
bepalenwat het gewenste gedrag
is.Het isniet duidelijkwelkepro-
ductenofdistributiemethodende
meestmilieuvriendelijke zijn.

De Commissie verzamelt tot
10 september reacties. Het wet-
gevendewerkdatnadienvolgt, zal
velemaanden of jaren duren. De
kleinhandel is goed voor 4,2 pro-
cent van het Europese bruto bin-
nenlands product.

Europa pakt
obstakels voor
kleinhandel aan

De schuld is het substituut
voor een wereldstaat.

JACQUES ATTALI,
Frans econoom, schrijver en oud-topambtenaar

Dilma Rousseff. © REUTERS


